
 

 

Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC   

 

 

  tirsdag den 6. september 2011 

                   kl. 16.00 

         i konferencelokalet. 

 

I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Bjarne Frits 

Pedersen, Torben Henriksen, Per Frank Kristensen, Bastian R. Madsen og Ole Mynster Herold. Fra 

ledelsen deltog Marianne Dose Hvid, Bengt Meyer og Anne Vandsø Madsen. 

 

Afbud fra: Nils Hedegaard 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

                      Godkendt 

 

2. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. 

Intet. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

                      Ingen bemærkninger 

 

3. Siden sidst. 

Rektor orienterer om løbende sager. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

                       

Skolen har i sommerferien gennemført asfaltering af P-pladsen og indgået aftale med 

Cityparkering om varetagelse af parkeringskontrollen.  

 

I forbindelse med påbegyndelse af dette skoleår er der i alt blevet ansat 9 nye lærere, 

heraf de fleste på HF-afdelingen. Før ferien sagde vi farvel til 5 HF-lærere, 

henholdsvis årsvikariater, som ikke forlænges, en pensionering og 3 lærere, som har 

søgt nye udfordringer. 

                      Som led i skolens fastholdelsesindsats er Finn Aaby Nielsen,(tidligere UU-vejleder)                             

                      fra august ansat som fuldtidsvejleder/elevcoach på HF i kombination med        

                      undervisning i idræt.                          

              

                      Skolens mentorordning, hvor en nyansat bliver tilknyttet en erfaren lærer for at                      

                      sikre en god modtagelse fungerer godt. 

 



 

 

                       Skoleåret indledtes med to hele planlægningsdage for lærerne i august, før eleverne       

                       startede.. 

                       Skolens pædagogiske fokus i skoleåret 2011-2012 er implementering og  

                       videreudvikling af de tiltag, der er udviklet i sidste skoleår.    

                        

 Styrket introduktionsforløb på alle uddannelserne. Fokus på klasserumskultur, 

studieadfærd, studiekompetencer og social integration  

 Fastholdelsesstrategi, herunder styrket samarbejde mellem lærere, tutorer, 

vejledere og elevcoach om tidlig indsats i forhold til fraværsopfølgning.  

 Tidlig indsats til afhjæpning af læse/stave/skrive problemer – alle nye hf-ere   

FVU- screenes med henblik på  eventuel anskaffelse af IT-rygsæk. Fokus på 

skriftlighed i alle fag  

 Udvikling af tutorfunktionen og den støttende samtale. 

 

 

                        Den 30.09 holdes en pædagogisk dag om skriftlighed og den støttende samtale.  

 

                        Skolens 3 næsten lektiefri klasser tilbydes gratis morgenmad før undervisningens  

                        start. 

 

                        Bestyrelsen diskuterede vigtigheden af, at eleverne opøver gode studievaner   

                        og skriftsproglige kompetencer med henblik på videre uddannelse og adgang til   

                        arbejdsmarkedet.     

                 

4. Bygningsrenovering og lokalesituationen 

                     Natten mellem søndag den 26. juni og mandag den 27. juni 2011 opstod en brand i lille   

                   pavillon. Den efterfølgende skadesvurdering foretaget af bygningsejers forsikring   

                   Gjensidige Forsikring har den 11. august fremsendt en samlet skadesopgørelse   

                   afgivet af H. Kristoffersen A/S på 637.785,75 kr. Betingelse for frigivelse af erstatning    

                   er reparation af den skadede bygning på samme sted til samme anvendelse. Såfremt der   

                   udføres ændret indretning i de berørte lokaler med anvendelse af den tilkendte   

                   erstatning kan dette accepteres såfremt den fulde erstatning anvendes. og der føres bevis   

                   for dette i form af fakturakopier. Herning Kommune har den 12. august meddelt, at man              

                   ikke ønsker udbedringsarbejderne iværksat, da man ønsker at fremskynde planerne om   

                   renovering af den brandskadede bygning. Udover erstatningsbeløb til reparation  

                   dækkes den allerede afholdte udgift i forbindelse med skadesbegrænsning og  

                   affugtning. Niras har efterfølgende på baggrund af anbefalinger fra skolens   

                   byggeudvalg udarbejdet detailtegninger og plangrundlag for myndighedsansøgning og  

                   udbud. Det er ønskeligt, at renoveringen påbegyndes og færdiggøres så hurtigt som  

                   muligt. Niras har afgivet et foreløbigt overslag på renoveringen på ca 4.350.000 kr.,    

                   hvilket vil påvirke skolens regnskab 2011 negativt, såfremt hele beløbet anvendes i   

                   indeværende regnskabsår. Skolen har opstillet en ekstra midlertidig pavillon og    

                   inddraget samtlige mulige lokaler (lærerforberedelse, konferencerum) til undervisning.  

                   Den planlagte facaderenovering og etablering af nyt indgangsparti forventes påbegyndt    

                   i uge 37. Firmaet JCN Vildbjerg, som havde det billigste tilbud, har fået opgaven.  

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 



 

 

 Rektor bemyndiges til at igangsætte renovering/ombygning af lille pavillon. 

 
                        Vedtaget som indstillet. Bestyrelsen drøftede skolens renoveringsforpligtigelse i følge   

                        huslejekontrakten og skolens ønske om en udvidelse af eksisterende lokaler, som er for små.   

                        Bestyrelsen lægger vægt på, at vedligeholdelse af bygningsfaciliteter er en vigtig faktor i  

                        opfølgningen på både elevtrivselsundersøgelsen og medarbejdertrivselsundersøgelsen.  

       

5.  Indgåelse af driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning og   

     ordblindeundervisning                  

 

                      Ifølge bekendtgørelserne om henholdsvis forberedende voksenundervisning og  

                      ordblindeundervisning skal undervisningen udbydes på flere typer  

                      uddannelsesinstitutioner inden for det geografiske område, som voksenuddannelses-   

                      centret har ansvaret for. Ud over voksenuddannelsescentret kan  

                      erhvervsskoler, daghøjskoler, produktionsskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler,   

                      folkeoplysende foreninger, social- og sundhedsskoler og specialundervisningscentre  

                      udbyde undervisning, forudsat at de har tegnet en driftsoverenskomst med VUC.  

                      Forinden der indgås driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning og  

                      ordblindeundervisning, skal bestyrelsen indhente en udtalelse fra  

                      uddannelsesudvalget, og regionsrådet skal høres. 

 

                      I øjeblikket har Herning HF og VUC driftsoverenskomst med AOF Midtjylland og  

                      Social & SundhedsSkolen, Herning om FVU, og med AOF Midtjylland, FOF Herning  

                      og Center for Kommunikation, Herning, om ordblindeundervisning. Disse  

                      overenskomster udløber ved årsskiftet. 

 

                      På foranledning af skolens uddannelsesudvalg har der i sommer været afholdt en   

                      udbudsrunde efter følgende tidsplan. 

                     11.  juni: Bekendtgørelse af udbud på hjemmeside og annonce i Herning Folkeblad 

                     27.  juni: Informationsmøde  

                     22. august kl. 12.00: Tilbud skal være modtaget  

                     30. august: Uddannelsesudvalget drøfter tilbuddene og indstiller til bestyrelsen. 

                     6. september: Bestyrelsen behandler tilbuddene. 

                     26. oktober: Regionsrådet tager stilling. 

 

                     Der var ved fristens udløb indkommet ansøgninger fra tre interessenter, som alle   

                     aktuelt har overenskomst. AOF Midtjylland har søgt overenskomst for både FVU og   

                     ordblindeundervisning, Social & SundhedsSkolen, Herning, har søgt FVU- 

                     overenskomst, og FOF Herning har søgt ordblindeoverenskomst. 

 

                     Uddannelsesudvalget har behandlet indstillingerne på et møde d. 30. august 2011, og     

                      indstiller, at der tilbydes driftsoverenskomst for den kommende treårsperiode med   

                      AOF Midtjylland, Social & SundhedsSkolen, Herning og FOF Herning på de ansøgte      

                      områder. 

 

Indstilling: 

                      Ledelsen indstiller, at  

 Der indgåes driftsoverenskomst for den kommende treårsperiode med AOF             



 

 

                                  Midtjylland, Social- & SundhedsSkolen, Herning og FOF Herning. 

 

 

                         Vedtaget som indstillet. 

 

6. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
                     Som led i skolens arbejde med systematisk kvalitetsudvikling og resultatvurdering   

                     gennemførtes en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i april 2011. Rapporten blev   

                     fremlagt af firmaet Ennova på et personalemøde fredag den 19. august.  

                     Generelt er resultaterne tilfredsstillende, da det er første gang, skolen deltager i    

                     evalueringsnetværket. Samtidig giver rapporterne et tydeligt billede af fremtidige                    

                     nødvendige indsatsområder. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 

                    Vedtaget som indstillet. Rektor redegjorde for rapportens anbefalinger til   

                    indsatsområder. 

 Skemaplanlægning og fordeling af arbejdsopgaver 
 Fysisk arbejdsmiljø – bygningernes vedligeholdelsestilstand, lokaleindretning 

 Videndeling 

 Et svagt employer-brand . 46% af skolens ansatte opfatter skolen som havende  et 

svagt employer brand 

 Omdømme.  59% af skolens ansatte opfatter skolen som havende et ikke 

tilfredsstillende omdømme. 

 

                     Der er besluttet en proces, hvor strategiudvalget udarbejder arbejdskommisorium,   

                     og tidsplan for det videre arbejde. 

 

                     Målet er forbedrede resultater på de udvalgte 5 områder ved næste  

                     tilfredshedsundersøgelse i foråret 2013. 

 

                     Medarbejderrepræsentanterne fremførte, at der siden undersøgelsen er sket en positiv                  

                     udvikling på skolen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den høje vurdering af den  

                     overordnede ledelse.  

 

7. Sikkerheds- og kriseberedskabsplan  

                      Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har den 3. juni 2011 fremsendt brev til     

                      bestyrelserne med henblik på at sikre, at bestyrelsen har oprettet og vedligeholdt et  

                      beredskab ud fra de lokale forhold under henvisning til bestyrelsens ansvar for de   

                      sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på skolen jf. §1, stk 2 i lov om elevers og   

                      studerendes undervisningsmiljø. Skolen har udarbejdet en beredskabsplan vedrørende  

                      skoleskyderi. Bilaget udleveres på mødet. 

                      Endvidere henvises til vedhæftet bilag fra 8. juli 2011 om udvisning af diskretion i   

                      forbindelse med informationen om beredskabsplanen. 

 

Indstilling: 



 

 

Ledelsen indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

                     Vedtaget som indstillet. Bengt Meyer gennemgik beredskabsplanen og redegjorde for   

                     skolens videre proces med information om beredskabsplanen under henvisning til   

                     nødvendig diskretion. 

 

8. Tilmeldingssituationen for skoleåret 2011/12. 

  

Ungdoms HF (HF2): Der er oprettet 6 nye klasser med i alt 179 elever. Der er 6 2.hf-

klasser med i alt 136 elever. 

 

Studenterkursus: Søgningen ligger markant over niveauet fra det foregående år. 

                      Der er oprettet to klasser med 50 elever. I nuværende 2.sk er 13 elever.  

 

HF-enkeltfag: Samlet ligger søgningen lidt under sidste års meget store søgning. Vi 

har dubleret flere hold på dagfladen. På aftenholdene har vi som forventet en ringere 

søgning grundet øget deltagerbetaling og regeringens genopretningsplan.    

Den nystartede taksameterfinansierede asperger-klasse har 7 elever. I nuværende 3 

A,(kommunal finansiering) er der 6 elever. Med taksameterfinansieringen udfases den 

kommunale betalingsordning helt fra august 2012. 

 

AVU: Har en fremgang i tilmeldte på ca. 10 %.  

 

FVU og OBU: fortsætter den meget gunstige udvikling i søgningen.  

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 

Vedtaget som indstillet. 

 

9. Aktuel økonomi. 
 

Generelt har aktiviteten udviklet sig positivt i 2011. Samtidig er der taget en række 

vedligeholdelsesmæssige tiltag og foretaget en opgradering af skolens it-udstyr. 

 

Budgetteret overskud 2011 1.160.000 kr. 

Forventet stigning i undervisningstilskud 8.270.000 kr. 

Forventet stigning i øvrige tilskud 1.000.000 kr. 

Forventet stigning i lønudgifter -5.800.000 kr. 

Forventet stigning i vedligeholdelsesudgifter -4.400.000 kr. 

Forventet stigning i øvrige omkostninger -1.500.000 kr. 

Forventet underskud 2011 -1.270.000 kr. 

 

Aktivitetsniveauet er væsentlig større end budgetteret, og det forventes således at 

undervisningstilskuddet bliver 20 % større end budgetteret. Lønomkostningerne 

forventes samtidig at ligge 13 % over budgettet. 



 

 

 

Der er på nuværende tidspunkt sat gang i flere større vedligeholdelsesprojekter 

herunder renovering af pavillonen, hvilket har resulteret i en forventet meromkostning 

til vedligeholdelse på 4,4 mio. kr. 

                      Øvrige omkostninger forventes at ligge 14 % over det budgetterede, hvilket primært    

                      skyldes en ekstraordinær it-investering på 1,1 mio. kr. 

 

Til trods for det væsentlig højere aktivitetsniveau forventes der således et underskud 

for regnskabsåret 2011. Det forventede underskud skal ses i lyset af de i året 

igangsatte vedligeholdelsesprojekter samt opgraderingen af skolens it-udstyr. 

 

Aktivitet 

 Budgetteret Forventet Afvigelse Afvigelse % 

OBU 2.905.400 3.879.792 974.392 33,5 % 

FVU 1.892.800 1.942.027 49.227 2,6 % 

AVU 4.571.250 6.047.909 1.476.659 32,3 % 

HFe 7.715.570 10.039.636 2.324.066 30,1 % 

HF2 19.958.625 20.284.900 326.275 1,6 % 

Asperger 0 2.792.963 2.792.963  

SK 3.961.875 4.364.400 402.525 10,2 % 

Deltagerbetaling 375.000 300.000 -75.000 -20,0 % 

I alt 41.380.520 49.651.627 8.271.107 20,0 % 

 

Vedligeholdelse 

Budgetteret vedligeholdelse 2011 2.400.000 

  

Realiserede omkostninger til vedligeholdelse 1. halvår 2011 291.000 

Forventede omkostninger til almindelig vedligeholdelse 2. halvår 2011 300.000 

Asfalt parkeringsplads 400.000 

Naturfagslokale 50.000 

Facade 1.400.000 

Renovering af pavillon 4.350.000 

I alt 6.791.000 

 

                     Likviditet: 
  

                      Institutionens samlede likvide beholding udgjorde pr.1.09. 2011 31.175.253,60 kr. 

Danske Bank arbejder pt. på et forslag til omplacering af nogle af de likvide midler, 

og der vil herefter blive indhentet forslag til omplacering fra yderligere 2 større 

banker. Oplægget til omplaceringen vil være klar til fremlæggelse på bestyrelses-

mødet i november. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

 

                     Bestyrelsesformanden meddelte, at der siden dagsordenens udfærdigelse var indhentet  



 

 

                     forslag til omplacering ved binding af 15 mio. kr i et år fra henholdsvis Danske Bank,   

                    Nordea, Handelsbanken og Jyske Bank, hvoraf sidstnævnte tilbud med en rentesats på  

                    2 % den 5.9.2011 ensbetydende med en årlig renteindtægt på 300.000 kr., var det mest   

                    attraktive tilbud. Bestyrelsen vedtog, at bestyrelsesformand i forening med rektor   

                    bemyndiges til at indgå aftale med Jyske Bank om binding af 15. mio. kr. i et år.   

                        Desuden opfordrede Ulla Diderichsen uimodsagt til at undersøge muligheden for   

                    korttidsbindning af yderligere et beløb. 

 

10. Orientering om finanslovsforslag for 2012 

Det den 24.8.2011 fremlagte forslag til finanslov for 2012 indeholder på vores område 

ikke de store overraskelser. 

 

Der er en række nye initiativer ligesom en række tidligere iværksatte tiltag justeres og 

videreføres.  

 

Der er indarbejdet generel pris- og lønregulering med 1,5 %, på bygningsområdet dog 

0,8 %.  

 

Nedenfor en oversigt over det samlede taxameter pr. årselev inkl. bygningstaxameter 

til vore uddannelser i 2011 og forslaget for 2012. 

 

 2011 FFL 2012 ÆNDRING  

Studenterkursus 107.700 kr. 110.300 kr. 2,41 % 

HF – 2årigt 78.800 kr. 80.800 kr. 2,54 % 

HF – enkeltfag 82.100 kr. 83.000 kr. 1,10 % 

AVU 68.950 kr. 69.750 kr. 1,16 % 

FVU 84.600 kr. 85.700 kr. 1,30 % 

OBU 299.900 kr. 301.600 kr. 0,57 % 
Anm.: For HF-enkeltfag og AVU er angivet et simpelt gennemsnit af det samlede taksameter i takstgruppe 1 og 

takstgruppe 2. Taktsgrupperne dækker forskellige brugerbetalinger mellem forskellige fag. 

 

Indstilling: 

Ledelsen indstiller, at 

 punktet tages til orientering. 

      

                     Vedtaget som indstillet. 

 

 11. Eventuelt. 

                     Bestyrelsesformanden orienterede om udmøntning af resultatløn til ledelsen på   

                     baggrund af resultatlønskontrakten indgået i september 2010. Endvidere informerede  

                     han om, at Undervisningsministeriet endnu ikke har færdigbearbejdet revision af  

                     retningslinjer for rektorers resultatløn. Den nye model, som skulle være trådt i kraft i  

                     august afventer godkendelse af ministeren. I midlertid kan en bestyrelse godt indgå   

                     resultatlønskontrakt med rektor efter retningslinjerne af 18. juni 2010. Bestyrelsen   

                     havde ingen kommentarer til, at punktet sættes på dagsordenen på bestyrelsens næste   

                     møde i november, og at en eventuel indgåelse af resultatlønskontrakt udfærdiges med  

                     virkning fra august 2011.       

 



 

 

 

 

    

                                                                  Ole Mynster Herold 
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Willy Grøn                                                                    Jonna Jensen 

næstformand 
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